
แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

1 จา้งทาํ Pocket book GHB System 300,000.00 287,500.00 วิธีพิเศษ นางภชัราพร งามทิพยว์ฒันา 287,500.00 นางภชัราพร งามทิพยว์ฒันา

 287,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002275        ลว

 2/01/2563

2 เช่าอาคารพาณิชย ์3.5 ชั�น จาํนวน 2 

คหูา เพื�อเป็นที�ตั�งทาํการสาขานา่น

980,100.00 980,100.00 วิธีพิเศษ นางสจิุตรา เต็งไตรสรณ ์871,200.00 นางสจิุตรา เต็งไตรสรณ ์

871,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002504        ลว

 2/01/2563

3 จา้งผลิตและโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสื�อโทรทศันร์ายการ "Spot

 Mafia" และสื�อออนไลนท์าง 

"ChampChanel"

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท แชมป์เชียรไ์ทย จาํกดั 500,000.00 บรษัิท แชมป์เชียรไ์ทย จาํกดั

 500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002505        ลว

 2/01/2563

4 จดัซื �อหนงัสือพิมพส์าํหรบัผูบ้รหิาร

ระดบัผูอ้าํนวยการฝ่าย/สาํนกัขึ �นไป 

เดือน มกราคม-เมษายน 2563

49,525.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิตร ทารวิงศ ์49,525.00 นายสมจิตร ทารวิงศ ์

49,525.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002276        ลว

 3/01/2563

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

5 จา้งจดัทาํการด์อวยพร 60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง มลูนิธิสากลเพื�อคนพิการ 60,000.00 มลูนิธิสากลเพื�อคนพิการ 

60,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002277        ลว

 7/01/2563

6 จา้งปรบัปรุงและตกแตง่ภายใน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาขาสนัทราย

340,364.40 340,364.40 วิธีพิเศษ บรษัิท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 340,364.40 บรษัิท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม 

จาํกดั 340,364.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและราคา

รกลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002512        ลว

 7/01/2563

7 เช่าพื �นที�ชั�วคราวเพื�อเป็นที�ทาํการสาขา

หนองบวัลาํภู

17,500.00 _ วิธีพิเศษ นางกนกพร ขนัแกว้ 17,500.00 นางกนกพร ขนัแกว้ 

17,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002514        ลว

 7/01/2563

8 จา้งจดัเก็บเอกสารและบรกิารรบัสง่

เอกสารภาคเหนือตอนลา่งและสาขาใน

สงักดัภาคเหนือตอนลา่ง

400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรพัยศ์รไีทย จาํกดั (มหาชน) 400,000.00 บรษัิท ทรพัยศ์รไีทย จาํกดั 

(มหาชน) 400,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002520        ลว

 8/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

9 จา้งจดัเก็บเอกสารและบรกิารรบัสง่

เอกสาร ภาคเหนือตอนบนและสาขาใน

สงักดัภาคเหนือตอนบน

400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรพัยศ์รไีทย จาํกดั (มหาชน) 400,000.00 บรษัิท ทรพัยศ์รไีทย จาํกดั 

(มหาชน) 400,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002521        ลว

 8/01/2563

10 จา้งผูใ้หบ้รกิารเช่าเต็นท ์เพื�อขายพสัด ุ

จาํนวน 150 รายการ

20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โอ เค คลูท ์สเปเชี�ยล จาํกดั 17,655.00 บรษัิท โอ เค คลูท ์สเปเชี�ยล 

จาํกดั 17,655.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002280        ลว

 9/01/2563

11 จา้งเหมาบคุคลภายนอก ดาํเนินการ

ขนยา้ยพสัด ุจาํนวน 150 รายการ

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ อน้ทอง 9,000.00 นายกฤษณะ อน้ทอง 

9,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002281        ลว

 9/01/2563

12 จดัซื �อกระเป๋าผา้รกัษโ์ลกพรอ้มสกรนี 19,848.50 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บียอนด ์แอนดเ์บสทเ์ตอร ์จาํกดั 

19,848.50

บรษัิท บียอนด ์แอนดเ์บสท์

เตอร ์จาํกดั 19,848.50

ป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002282        ลว

 9/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

13 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

ผา่นสื�อวิทยรุายการ "เสารอ์าทิตย์

สะกิดขา่ว กบัพญาไม"้ สถานีวิทย ุFM 

97.0 MHz

200,000.00 200,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เซเวน่ รพีอรต์เตอร ์จาํกดั 200,000.00 บรษัิท เซเวน่ รพีอรต์เตอร ์

จาํกดั 200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002289        ลว

 13/01/2563

14 เช่าอาคารพาณิชย ์เพื�อเป็นที�ทาํการ

สาขาสตลู

2,342,954.28 2,342,954.28 วิธีพิเศษ นายกิตติศกัดิ� จตรุกัษส์มยั 2,342,954.28 นายกิตติศกัดิ� จตรุกัษส์มยั 

2,342,954.28

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002522        ลว

 14/01/2563

15 จา้งจดัพิมพใ์บถอนเงินประเภทตา่งๆ 60,990.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 60,990.00 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 60,990.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002290        ลว

 15/01/2563

16 จดัซื �อกระดาษบตัรคิว(QMS) 48,150.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สขุสวสัดิ� คอนเวิรท์ติ �งเซ็นเตอร ์จาํกดั 

48,150.00

บรษัิท สขุสวสัดิ� คอนเวิรท์ติ �ง

เซ็นเตอร ์จาํกดั 48,150.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002291        ลว

 15/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

17 จดัซื �อสายรดัธนบตัร (ชนิด 1,000) 77,896.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท โพลีพลาสติก  จาํกดั 77,896.00 บรษัิท โพลีพลาสติก  จาํกดั 

77,896.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002292        

ลว15/01/2563

18 จา้งพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขา

เพิรล์ แบงกค์็อก

1,444.50 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 1,444.50 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 1,444.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002293        ลว

 15/01/2563

19 จา้งพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขา

เทสโกโ้ลตสัพระราม 4

2,890.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 2,889.00 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 2,889.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002294        ลว

 15/01/2563

20 จา้งพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขาบงึ

สามพนั

139.65 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 139.64 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 139.64

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002295        ลว

 15/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

21 จา้งพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขา

หนองแขม

1,444.50 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 1,444.50 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 1,444.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002296        ลว

 15/01/2563

22 เช่าพื �นที�เคานเ์ตอรก์ารเงิน 1,090,000.00 1,090,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บิ�กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

647,401.47

บรษัิท บิ�กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์ 

 จาํกดั (มหาชน) 647,401.47

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002524        ลว

 15/01/2563

23 คา่บรกิารสว่นกลางเคานเ์ตอรก์ารเงิน 

บิ�กซีบางนา

วิธีพิเศษ บรษัิท บิ�กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

76,007.16

บรษัิท บิ�กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์ 

 จาํกดั (มหาชน) 76,007.16

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002525        ลว

 15/01/2563

24 คา่บรกิารไอเย็น เคานเ์ตอรก์ารเงินบิ�กซี

 บางนา

วิธีพิเศษ บรษัิท บิ�กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

112,463.91

บรษัิท บิ�กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์ 

 จาํกดั (มหาชน) 112,463.91

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002526        ลว

 15/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

25 จา้งพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขา

คอนแวนต์

7,222.50 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 7,222.50 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 7,222.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002297        ลว

 16/01/2563

26 จา้งจดัพิมพเ์ครื�องเขียนแบบพิมพ์ 405,530.00 405,530.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ จาํกดั 405,530.00 บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ

 จาํกดั 405,530.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002298        ลว

 16/01/2563

27 จดัซื �ออปุกรณต์รวจวดัขั�วไฟฟ้าและ

สายดิน จาํนวน 1 เครื�อง เพื�อใชง้าน

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

16,371.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สตาบิล จาํกดั 16,371.00 บรษัิท สตาบิล จาํกดั 

16,371.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002299        ลว

 16/01/2563

28 จา้งพิมพแ์บบฟอรม์บตัรลงเวลา 28,890.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ จาํกดั 28,890.00 บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ

 จาํกดั 28,890.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002300        ลว

 16/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

29 จา้งจดัพิมพใ์บเสรจ็รบัเงิน (คา่เช่า

ทรพัยส์ินธนาคาร)

21,828.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท เจนเนอรลั คอมพิวเตอร ์จาํกดั 21,828.00 บรษัิท เจนเนอรลั 

คอมพิวเตอร ์จาํกดั 

21,828.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002301        ลว

 16/01/2563

30 เช่าอาคารพาณิชย ์เพื�อใชเ้ป็นที�ทาํการ

ของสาขาพงังา

1,594,500.00 1,594,500.00 วิธีพิเศษ คณุกาํพล ทรายทอง 1,594,500.00 คณุกาํพล ทรายทอง 

1,594,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002528        ลว

 16/01/2563

31 จดัซื �อเครื�องแยกสญัญาณ พรอ้ม

สายสญัญาณภาพระบบ HDMI

49,539.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิ มาโครแคร ์จาํกดั 49,539.00 บรษัิ มาโครแคร ์จาํกดั 

49,539.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002303         

ลว 17/01/2563

32 จา้งพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขา

เซ็นทรลัพลาซา นครราชสีมา และ

สาขาลาํพนู

558.60 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 558.54 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 558.54

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002304        ลว

 17/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

33 จดัซื �อเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 74,795.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 74,795.00 บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั

 74,795.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002305        ลว

 17/01/2563

34 จา้งทาํผนงัตกแตง่ บรเิวณหอ้งทาํงาน

ประธานกรรมการ ชั�น 11 อาคาร 1 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาํนกังาน

ใหญ่

30,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียริ�ง จาํกดั 29,262.36 บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียริ�ง 

จาํกดั 29,262.36

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002306        ลว

 17/01/2563

35 จดัซื �อตูท้าํน ํ�ารอ้น-เย็น-ธรรมดา สว่น

จดัหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื�อสาร

17,869.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพ็นนอน เทรดดิ �ง จาํกดั 17,869.00 บรษัิท เพ็นนอน เทรดดิ �ง 

จาํกดั 17,869.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002307        ลว

 17/01/2563

36 จา้งจดัทาํ CASE ใสแ่ผน่เวทีสาํเรจ็รูป 76,291.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ควิกเฟรมซิสเต็มส ์จาํกดั 76,291.00 บรษัิท ควิกเฟรมซิสเต็มส ์

จาํกดั 76,291.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002308        ลว

 17/01/2563

37 จา้งจดัซุม้อาหารสาํหรบังานเลี �ยงปีใหม่ 20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววลยัลกัษณ ์แสงเปลง่ปลั�ง 20,000.00 นางสาววลยัลกัษณ ์แสง

เปลง่ปลั�ง 20,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002311        ลว

 17/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

38 จดัจา้งซุม้อาหาร สาํหรบักิจกรรม

สงัสรรคปี์ใหม ่2563 แก่สื�อมวลชนสาย

เศรษฐกิจประจาํกระทรวงการคลงั

25,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ลคักี �สตารด์ิสทรบิิวชั�นเซ็นเตอร ์จาํกดั 

24,000.00

บรษัิท ลคักี �สตารด์ิสทรบิิวชั�น

เซ็นเตอร ์จาํกดั 24,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002312        ลว

 17/01/2563

39 จดัซื �อรถจกัรยาน สาํหรบักิจกรรม

สงัสรรคปี์ใหม ่แก่สื�อมวลชนสาย

เศรษฐกิจประจาํกระทรวงการคลงั

15,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟรไีลฟ์ สปอรต์ จาํกดั 11,235.00 บรษัิท ฟรไีลฟ์ สปอรต์ จาํกดั

 11,235.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002316        ลว

 17/01/2563

40 จา้งผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการบรหิารความ

เสี�ยงทางการตลาดและสภาพคลอ่ง

420,000.00 420,000.00 วิธีพิเศษ ดร.สธีุ โมกขะเวส 420,000.00 ดร.สธีุ โมกขะเวส 

420,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002529        ลว

 17/01/2563

41 จา้งจดัพิมพส์ลิป ATM (ตูยี้�หอ้ 

Diebold/ยี�หอ้ NCR)

44,940.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท สขุสวสัดิ� คอนเวิรท์ติ �งเซ็นเตอร ์จาํกดั 

44,940.00

บรษัิท สขุสวสัดิ� คอนเวิรท์ติ �ง

เซ็นเตอร ์จาํกดั 44,940.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002313        ลว

 21/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

42 จดัซื �อเครื�องวดัพลงังานไฟฟ้า 160,000.00 159,430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ซิสเท็ม พอรท์ จาํกดั 159,430.00 บรษัิท ซิสเท็ม พอรท์ จาํกดั 

159,430.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002314        ลว

 21/01/2563

43 จดัซื �อเครื�องกรองอากาศ 98,268.80 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท หมทูอง เทรดดิ �ง จาํกดั 98,268.80 บรษัิท หมทูอง เทรดดิ �ง จาํกดั

 98,268.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002315        ลว

 21/01/2563

44 จดัซื �อกลอ่งเอกสารมีฝาครอบ 85,600.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.ว.ีแอนด ์พ.ีคารต์ั�น จาํกดั 85,600.00 บรษัิท เอส.ว.ีแอนด ์พ.ีคาร์

ตั�น จาํกดั 85,600.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002317        ลว

 22/01/2563

45 จดัซื �อโทรทศันส์ี LED ขนาด 40 นิ �ว 

พรอ้มอปุกรณต์ิดตั�ง ใหก้บับรหิารหนี �

สาขาทุง่สง  สงักดัฝ่ายบรหิารหนี �ภมูิภาค

11,780.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สรุจิตทุง่สง จาํกดั 11,780.00 บรษัิท สรุจิตทุง่สง จาํกดั 

11,780.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002318        ลว

 22/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

46 จา้งขบวนเชิดมงักรทองและสิงโต 

กิจกรรมตรุษจีน ประจาํปี 2563

50,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรพฒัน ์วิลยัพงษ ์46,000.00 นายจิรพฒัน ์วิลยัพงษ ์

46,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002319        ลว

 22/01/2563

47 จดัซื �อผา้สีกากีสาํหรบัตดัชดุเครื�องแบบ

สีกากี

1,284,000.00 1,284,000.00 e-bidding บรษัิท ไฟน ์อารต์ ครเีอทีฟ จาํกดั   

1,047,693.50                                                

บรษัิท ศรจีตทุรพัย ์จาํกดั  1,1950,500           

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ศรสีวุรรณ ขายผา้ 1,195,355

บรษัิท ไฟน ์อารต์ ครเีอทีฟ 

จาํกดั 1,047,693.50

เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002532        ลว

 22/01/2563

48 เช่าพื �นที�เพื�อใชเ้ป็นที�ทาํการสาขา

สยามสแควร์

20,988,000.00 8,626,763.71 วิธีพิเศษ สาํนกังานจดัการทรพัยส์ิน(สว่นบรหิารกิจการ

สยามสแควรว์นั) 8,626,763.71

สาํนกังานจดัการทรพัยส์ิน

(สว่นบรหิารกิจการสยาม 

สแควรว์นั) 8,626,763.71

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002533        ลว

 22/01/2563

49 คา่บรกิารงานระบบและคา่บรกิารรว่ม

เช่าพื �นที�สาขาสยามสแควร์

12,303,634.68 วิธีพิเศษ สาํนกังานจดัการทรพัยส์ิน(สว่นบรหิารกิจการ

สยามสแควรว์นั) 12,303,634.68

สาํนกังานจดัการทรพัยส์ิน

(สว่นบรหิารกิจการสยาม 

สแควรว์นั) 12,303,634.68

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002534        ลว

 22/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

50 จา้งตกแตง่สถานที�สาํหรบักิจกรรม

ตรุษจีน ประจาํปี 2563

150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพลยท์ ูจาํกดั 100,000.00 บรษัิท เพลยท์ ูจาํกดั 

100,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002320        ลว

 23/01/2563

51 จา้งจดัพิมพค์าํแนะนาํในการทาํนิติกรรม 78,752.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 78,752.00 บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

78,752.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002321        ลว

 23/01/2563

52 จา้งจดัพิมพซ์องนดัทาํนิติกรรม 449,400.00 449,400.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ จาํกดั 449,400.00 บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ

 จาํกดั 449,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002322        ลว

 23/01/2563

53 จา้งพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขาพงังา

และสาขาปากช่อง

1,396.50 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 1,396.35 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 1,396.35

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002323        ลว

 23/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

54 จา้งทาํตะกรา้พรอ้มดอกไม้ 15,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายไศลรตัน ์เครอืบญุมา 14,250.00 นายไศลรตัน ์เครอืบญุมา 

14,250.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002330        ลว

 23/01/2563

55 จดัซื �อของมงคลสาํหรบัในกิจกรรมวนั

ตรุษจีน ประจาํปี 2563

15,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายจตพุร  มณีวลัย ์12,380.00 นายจตพุร  มณีวลัย ์

12,380.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002349        ลว

 23/01/2563

56 จดัซื �อถงุดาํใสข่ยะ30x40 นิ �ว 35,310.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท หมทูอง เทรดดิ �ง จาํกดั 35,310.00 บรษัิท หมทูอง เทรดดิ �ง จาํกดั

 35,310.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002324        ลว

 24/01/2563

57 จดัซื �อเครื�องทาํลายเอกสาร สาขาสนั

ทราย

25,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 25,000.00 บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั

 25,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002325        ลว

 24/01/2563

58 จา้งเหมาบคุคลภายนอก ดาํเนินการ

ขนยา้ยพสัดุ

2,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายภกัดี ไกรช ู2,000.00 นายภกัดี ไกรช ู2,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002327        ลว

 24/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

59 จา้งพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขา

ลาดพรา้ว

7,222.50 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 7,222.50 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 7,222.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002328        ลว

 24/01/2563

60 จดัซื �อเครื�องใชไ้ฟฟ้า จาํนวน 2 รายการ

 ประจาํชั�น 10 อาคาร 2    (โซนผูบ้รหิาร)

37,642.60 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพ็นนอน เทรดดิ �ง จาํกดั 37,642.60 บรษัิท เพ็นนอน เทรดดิ �ง 

จาํกดั 37,642.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002329        ลว

 24/01/2563

61 จา้งผูด้าํเนินการดา้นกิจกรรมวิเทศ

สมัพนัธแ์ละการสื�อสาร

ภาษาตา่งประเทศ ประจาํปี 2563

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท แพธฟายเดอร ์เอเซีย จาํกดั 1,200,000.00 บรษัิท แพธฟายเดอร ์เอเซีย 

จาํกดั 1,200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002538        ลว

 24/01/2563

62 จา้งผูใ้หบ้รกิารพื �นที�โครงการงาน

มหกรรมการเงิน ประจาํปี 2563 

(MONEY EXPO 2020)

4,383,790.00 4,135,496.50 วิธีพิเศษ บรษัิท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จาํกดั 

4,135,496.50

บรษัิท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด

 จาํกดั 4,135,496.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002539        ลว

 24/01/2563

63 จา้งบรษัิทภายนอกเพื�อแปลรายงาน

ของผูส้อบบญัชีปี62

70,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

จาํกดั 67,000.00

บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุ

ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

67,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002331        ลว

 27/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

64 จา้งรกัษาความปลอดภยั สาํนกังาน

เขตสรุาษฎรธ์านี

24,000,000.00 23,677,360.00 e-bidding บรษัิท รกัษาความปลอดภยั บีซี อินเตอร ์กรุป๊ 

จาํกดั 4,997,584.80

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ท.ีเอส.จี.อินเตอร ์

การด์ จาํกดั 5,400,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั เอสบี อินเตอรก์ารด์

 จาํกดั 8,500,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ไทยอินเตอร ์(1996)

 จาํกดั 5,772,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั 

บีซี อินเตอร ์กรุป๊ จาํกดั 

4,997,584.80

เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002540        ลว

 27/01/2563

65 จา้งรกัษาความปลอดภยัประจาํ

สาํนกังานเขตนครศรธีรรมราช

e-bidding บรษัิท รกัษาความปลอดภยั บีซี อินเตอร ์กรุป๊ 

จาํกดั 4,228,725.60

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ไทยอินเตอร ์(1996)

 จาํกดั 4,276,800.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ท.ีเอส.จี.อินเตอร ์

การด์ จาํกดั 4,300,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั เอสบี อินเตอรก์ารด์

 จาํกดั 5,000,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั 

บีซี อินเตอร ์กรุป๊ จาํกดั 

4,228,725.60

เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002541        ลว

 27/01/2563

66 จา้งรกัษาความปลอดภยัประจาํ

สาํนกังานเขตหาดใหญ่

e-bidding บรษัิท รกัษาความปลอดภยั บีซี อินเตอร ์กรุป๊ 

จาํกดั 10,764,028.80

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ท.ีเอส.จี.อินเตอร ์

การด์ จาํกดั 11,000,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ไทยอินเตอร ์(1996)

 จาํกดั 11,034,240.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั 

บีซี อินเตอร ์กรุป๊ จาํกดั 

10,764,028.80

เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002542 ลว

27/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

67 จา้งจดัพิมพว์สัดเุครื�องเขียนแบบพิมพ์ 294,250.00 294,250.00 วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลิชชิ�ง จาํกดั 294,250.00 บรษัิท จนู พบัลิชชิ�ง จาํกดั 

294,250.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002332        ลว

 28/01/2563

68 จดัซื �อเครื�องทาํนํ�ารอ้น-นํ�าเย็น 10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพ็นนอน เทรดดิ �ง จาํกดั 8,934.50 บรษัิท เพ็นนอน เทรดดิ �ง 

จาํกดั 8,934.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002333        ลว

 28/01/2563

69 ชดุกระติกนํ�าและกระบอกนํ�าสแตนเลส

(กลอ่งฝาทบึ)และกิ�ฟทเ์ซ็ตแกว้นํ�าสแตน

เลส-เดียว มีผา้ซาตินบรรจ ุ กลอ่ง 

สาํหรบัทาํการตลาด

438,807.00 438,807.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เบสิกฮอลิเดย ์จาํกดั 438,807.00 บรษัิท เบสิกฮอลิเดย ์จาํกดั 

438,807.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002334        ลว

 28/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

70 รม่กอลฟ์ 30 นิ �ว  , รม่กลบัดา้น 24 นิ �ว 198,763.20 198,763.20 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั ศิรบิวัทอง 198,763.20 หา้งหุน้สว่นจาํกดั ศิรบิวัทอง 

198,763.20

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002335        ลว

 29/01/2563

71 จา้งพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขา

เพชรบรูณ์

931.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 930.90 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 930.90

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002336        ลว

 29/01/2563

72 จา้งงานปรบัปรุงและตกแตง่ภายใน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์เคานเ์ตอร ์

การเงิน บิ�กซีบางนา ตามโครงการ 

Smart Service Front

3,500,000.00 3,317,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทเูมคเกอร ์จาํกดั 3,307,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียริ�ง จาํกดั 3,315,422.64

บรษัิท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 3,317,000.00

บรษัิท ทเูมคเกอร ์จาํกดั 

3,297,000.00

เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002544        ลว

 29/01/2563

73 จา้งพิมพซ์องจดหมายชนิดมีช่อง

หนา้ตา่ง

856,267.50 855,786.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จาํกดั 850,000.00 บรษัิท เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จาํกดั

 850,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002545        ลว

 29/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

74 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

ผา่นสื�อออนไลนบ์นเว็บไซตส์าํนกัขา่ว

ไทยพบัลิกา้

500,000.00 441,375.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ไทยพบัลิกา้ จาํกดั 441,375.00 บรษัิท ไทยพบัลิกา้ จาํกดั 

441,375.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002338        ลว

 30/01/2563

75 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

ผา่นวารสารการเงินธนาคาร

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จาํกดั 500,000.00 บรษัิท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด

 จาํกดั 500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002339        ลว

 30/01/2563

76 จดัซื �อเครื�องทาํนํ�ารอ้น-นํ�าเย็น สาขา

ระยอง

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอร ์บาย จาํกดั 9,000.00 บรษัิท เพาเวอร ์บาย จาํกดั 

9,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002340        ลว

 31/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

77 จดัซื �อเครื�องทาํนํ�ารอ้น-นํ�าเย็น สาขา

สรุนิทร ์

8,800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั ชยัโทรทศัน ์8,800.00 หา้งหุน้สว่นจาํกดั ชยั

โทรทศัน ์8,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002341        ลว

 31/01/2563

78 จา้งซอ่มแซมทอ่นํ�าดี 251,709.90 251,709.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท 88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

 250,000.00

บรษัิท 88 คอนโทรลซิสเต็ม 

แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั 

250,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002342        ลว

 31/01/2563

79 จา้งจดัพิมพค์าํขอจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรม (ทด.1)

57,780.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลิชชิ�ง จาํกดั 57,780.00 บรษัิท จนู พบัลิชชิ�ง จาํกดั 

57,780.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002343        ลว

 31/01/2563

80 จดัซื �อเครื�องทาํนํ�ารอ้น – น ํ�าเย็น     

ฝ่ายสอบทานสินเชื�อ

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพ็นนอน เทรดดิ �ง จาํกดั 8,934.50 บรษัิท เพ็นนอน เทรดดิ �ง 

จาํกดั 8,934.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002344        ลว

 31/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้
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